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Hierbij maakt de SBEO bezwaar tegen de verleende omgevingsvergunning op 2 januari j.l. 

voor het tijdelijk plaatsen van een kunstwerk op de Markt in Oirschot en wel om de volgende 

redenen: 

 

1. Historisch Marktplein 

Het Marktplein van Oirschot valt onder het rijks beschermd dorpsgezicht. In de 

toelichting van het bestemmingsplan centrum Oirschot staat: 

Voor het historisch dorpskern geldt: Bescherming van historische kwaliteiten vind op 

de eerste plaats door te voorkomen dat er bebouwing ( zowel hoofd- als 

bijgebouwen) opgericht kunnen worden, ook tijdelijke, in de karakteristieke 

onbebouwde ruimtes.  

 

2. Historische stedenbouw 

Het marktplein van Oirschot is rijks beschermd en heeft een hoge cultuurhistorische 

en archeologische waarde, zie Erfgoedkaart Oirschot. De Markt wordt een zijde 

geflankeerd door de statige basiliek Sint Petrus en verder omzoomd door 

karakteristieke monumenten en beeldbepalende grote linde- en kastanjebomen. 

 

3. Monumentencommissie 

Bestemmingsplan Centrum: 

Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen voor een bouwwerk of 

object in het beschermd gebied voor zover het betrokken bouwplan geen 

onevenredige afbreuk doet aan en mede strekt tot behoud of versterking van de 

aanwezige historische- ruimtelijke en cultuurhistorische waarden van het beschermd 

dorpsgezicht en historisch stedenbouwkundig waardevol gebied. 
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Alvorens vrijstelling te verlenen, winnen burgemeesters en wethouders advies in bij 

de Monumentencommissie omtrent de vraag of het bouwplan geen onevenredige 

afbreuk doet aan en mede strekt tot behoud of versterking van de aanwezige 

historische-ruimtelijke en cultuurhistorische waarden van het beschermd 

dorpsgezicht. 

Het plan is besproken in de Monumentencommissie bijeenkomst van 4-12-2019 en 

heeft daar een negatief advies gekregen: 

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag deelt de commissie u hiermede dat naar haar 

mening de monumentenwaarden van deze omgeving hiermee sterk wordt verstoord 

en dat het plan niet voldoet aan de redelijke eisen van de welstand. 

Motivering: De commissie merkt op dat dit element absoluut niet past in deze 

historische omgeving en in sterke mate afbreuk doet aan de bestaande ruimtelijke 

kwaliteit. 

Het bestuur van de gemeente Oirschot legt bij de toekenning van deze omgevings-

vergunning het advies van de door haar in het leven geroepen Monumenten-

commissie naast zich neer en gaat daarmee niet alleen in tegen haar beleid ten 

aanzien van het beschermd dorpsgezicht maar schept daarnaast  een precedent voor 

andere initiatieven. 

 

4. Erfgoed Oirschot een ijzersterk merk 

Erfgoed verhoogd de vastgoedwaarde, heeft een aantrekkelijke werking op toeristen 

en vestiging. Kortom, erfgoed wordt gezien als de waardemaker voor stedelijke 

ontwikkeling. Oirschot verkoopt zichzelf als de gemeente die zich meer inzet voor 

haar cultureel erfgoed. 

Naar het oordeel van de SBEO heeft Oirschot met deze rijkdom aan monument in het 

groen, helemaal geen “city branding” in de vorm van dit object nodig. Het doet 

eerder afbreuk aan de bestaande kernwaarden. 

 

Tijdelijke omgevingsvergunning 

Wij hebben begrepen, dat de gemeente het object op zaterdag 18 januari al wil plaatsen 

voor een periode van twee jaar. Wij hebben u in bovenstaande motivering al aangegeven, 

dat we in zijn algemeenheid bezwaar maken tegen het überhaupt plaatsen van het object. 

Desalniettemin zijn we geneigd deze “doorn in het oog” op de Markt voor een korte periode 

- van zes maanden- te accepteren. 

Daarnaast willen wij u een suggestie doen voor een andere locatie. Het object zou minder 

abject kunnen worden gepositioneerd op het Standaardplein. Daar zijn vorig jaar alle bomen 

geveld en komt de nieuwe fiets- en voetgangersbrug. In de groene route van Eindhoven naar 

Oirschot kunnen de bezoekers van ons dorp de toren en dorpskern op enige afstand in het 

vizier nemen. 

 



Wij gaan graag met u in gesprek om een passende oplossing met u door te nemen, waarbij 

ons Monument in het Groen eer wordt aangedaan. 

 

  

Hoogachtend, 

 

Bestuur Stichting Behoud Erfgoed Oirschot 

 

Frans Adriaanse, voorzitter                       Ton Pel penningmeester 

 

Bestuursleden: Johan Jansen, Peter van Dijk en Adriaan Risseeuw 


